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וואהל־ערגעבניםסע. אונד וואהלעז
- אוננארנס• יודענהי־ט דיא אויף הינבליקע א־ם —

 דאש בעדו־ערליך, האבסט געווים איזט עם
 פאליט־שע זעהען, נענאטהיגט ליידער אונם וויר

 וואהל״ערגעב- אונד .וואהלען עטווא ודא אקטע,
 דאם לידע ערסטער אין דאך דענן וועלכע ניסשע־,

ע נ י י ט ע נ ל ל  לאנדעש דעם אינטערעססע א
 בע. שאם אויך איממער אונד א־ממער בעריהרען.

 בעפאלקערונג יידישען דער שטאנדשונקטע זאנדערן
 אבער א־זט עם 1 פאששען צו אוינע אינם אוננארנש

 דער ערגעבניסשע ד־א אנדערם. ניבט ליידער ד,ייטע
 נעבשטע ד־א או־ף ווערדען וואהלק גענענווערט־נען

 היער. אונזערער ערהעלטנ־םסע6 דער נעשטאלטונג
 וועזענט. אד,נע ניבט נלויבענס-נענאססען לאנדישק

 רענן עם העטטע ווער בלייבען. א־ינשלום ליכען
 טענשען געבראנדטארקטע זאלך ראם ערווארטעט,

 דער. אונד טשאטאר שאלאי׳ קארל ווערהאווא׳, ירא
 דערען ט־אטצדעם געזעללק, אונזויבערע גלייבען

 בעקאננט, אללנעט״ן באראקטער פערווערשליכער
 זאל- ווערדען רייכסטאנעם נייען רעם טיטגליעדער

 ארך ראש שאראויסזעטצען, עש קאננטע ווער !לען
 אנטי. דער שענדליבקייט ד־א נאבדעם נאך, יעטצט

 יא לאנדע׳ נאנצען דעם שאר וויהלער שעמיט־שען
 אוננארן אין ז־ך ליענט, אפשק א־יראשא, נאנין שאר

 ענט. וו״ט זא וואהל-בעצירקע צאהלרייכע דעננאך
 אונ- בלוט-זיבטיגע דערנלייבען ווירדען, ווירדינען
 אונד - ! ענטזענדק צו שא־לאטענט אינם געהייער

 אוינענבליקע דיעזעם צו ביז בערייטם זינד דאך
 דעפוטירטע אנט־-שעט־טישע !7 אלם וועניגער ניבט

 דיעזען קאננען וויר 1 וואהרליך !ווארדק געוועהלט
 יע- וועגן אלם שאששען, וועניג עבענזא געדאנקען

 צום זייא שאנדא־ ״ראזשא :ווירדע זאנען מאנד
 וועד. נעוועהלט רייבשטאנעש דעם ש־עז־דענטען

- ר ק  שערדיע. דעפוט־רטען אנט־-שעטיט־שען ד־א ד
 אלם פרעז־דענטק, אנדערען קיינען געוו־ם יא נען

 אונטערשיידען זיא שאנדאר!- ראזשא איינען עטווא
 דא- נו־ רייבער וועלט-בעקאננטען דיעזעש שאן ז־ך

 כארארן- עט,לאש נאך שאנדא־ ־אזשא דאש דורך,
 שאטערלאנ- דעש ע ד ה ע ד־א אינד האטטע טער
 דיא וועה־ענד יואללטע, ע־האלטען ריין דעש

 דיא אנטי-שעטיטען בא־אקטע־לאזען שאללענדש
 א־ם. שטרעשליבען איר,רע דורך איננא־נש עהרע

 איי. דאש אונד שענדען וועלט אללע־ £א־ ט־יעבע
 שטאך שבא־ע־—אינפע טיט שאטע־לאנד נענע

-בעדעקען  ד־א מענשען, דיעזע ווערדען דאך אינד!
 ענט. ר־יבשטא; דען אין רייףז־נד, קערקער דען שיר

 זיין טהעט־נ ״געזעטצ-נעבער־ אלם זיא •יא זענדעט,
 דעשוטירטען אנטי.שעט־טישען דיא נון דאש —זאללען!

 ע־ה־על. צו.וואבש אינע־ווארטעטען זאלך אי־נען
 ד־א שיד ליידע־ יודע; אינש ב־עטעט דאש - טען

בערוד,יגוננ!... קיינע נעוו־ם צוקונשט
 זעלבשט. קיינער דאך אונם וויר געבען אינד

 או־ף דיא שע־זאנען, ש־עכען יענע טיישוננהץ!
 אינם ש־אג־אטטש אנט־-שעט־ט־שען אי־נעש נרונד

 בי־א זינד 'דא - וואורדען נעוועהלט שארלאמענט
 דער פ־־נדע געשעהרל־בשטען ד־א ניבט נאך ווי־טעש

 יא וו־ר האטטען ל־ידער יודענה־־ט. איננא־־שען
 שא־ינען דעש טאנאטען לעטצטען דע; אין עבען

 שאן א־נש געלענענה־יט, אפט צו ניר רי־בשטאנעש
 דאשש איבע־ציינען, צו טהאטזאבע טרויריגען דער
 אנטי. שערקאפפטען הי־טליכען, דער לאנער דאש

 דיא אלש איזט, ג־אשער ווייטעם בי־א סעמיטען
ק וויר אנטי-שעט־טען! אששענען דע־ שאאר ב א ה

 איישערפט-לינקק דיא דאם נעמאבט, ערשאהרונג ד־א
 אש. נעטעסינטען דער אנהעננער ד־א אלם זאוואהל,
 מ־טגליע- צאהלרייבע מיטטע איהרער אין פאדציאן

 ניבט יודענטהום אונד יודען איבער ד־א האבק, דע־
 איש. עטווא אלם דענקען, נ־נשטינער שיעלעם אום

 וועה. יא, געז־ננוננם.נענאםםען. זיינע אונד טויצי
 האט וואהל-בעווענוגגען געגענווערטיגען דער רענד

 דאם הערדסנעשטעללט, זאנאר ליידער זיך עם
 פא־. ליבעראלען דער טיטנל־עדער טאנבע זעלבשט

 פרא. האלב-אנטי-שעם־ט־שען איינעם טיט ט־יא
 בע- זאלבען אין נאמענטליך אי־שט־אטען, נ־אטטע
 דורך בעשאלקערוננ דיא האששטען, ז־א ו־א צירקען,

 שיר יודען דיא געגען .העטצ-רעדע* קליינע א־־נע
געוויננען! צו זיך

 דא- זינד וויר ד,־־טע. דינגע דיא שטעהען זא
 וויר ווענן נעשט־מטט, הייטער ניבט עבען הער

 רייכם- נעכסטען דעס צוזאממענזעטצונג דיא א־בער
 נאב. בעשטרעבוננען דעששען איבע־ אונד טאנעש

 נע. איינען האבק פערהעלטניססע אללע דענקען.
 בעצוג אין נור ניבט ערהאלטק, ריקשלאג וואלטינען

 רע- דער ר־קז־בטליך אוץ־ זאנדערן יודען, דיא אויף
 הערר זיענעסגעוועהנטע אונד מוטה־גע דער ניערונג.

 עדנעב. 'דיא עבענפאללש ז־ך האט א ם י ט שאן
 אנדערם נאנ׳ן וואהלען גענענווערטינען דער נישמע

 טיט יעטצט שאן ניבט וועללען וויר שארגעשטעללט.
 טא. ליבע־אלע ד־א דאש בעהו־שטען, בעשטיטטטה־־ט

 בעדייטענד איינע רייבסטאגע נעכסטען אים יאריטעט
 שערלוסט ב־זהער־נע דער דא ווירד, זיין גערינגערע

 נאךא־יש. שלוםםע.דער צום ביז וואהל.בעצירקק פאן
 אויסגענליבק טאגליכערודזע וואהלען שטעהענדען

 היעבייא דך האנדעלם עם אלל־ין !קאנן ווערדען
 ניעשע ט־נדער אדער נ־אםע־ע איינע איש ניבט גא־

 געדינגער שאן ווע־ע דאם ר־יבשטאנש-טאיא־יטעט.
א בעד־יטונג. אבק געזעטצע אונד בעשליסשע ד  ה
 ב־־א גילטק־אשט אינבעשט־י־טבא־ע דיעזעלבע

 שטימטע, ר ע נ י י א נור שא; טאיא־יטעט אי־נע־
 שטים. 1׳ 0 שא; טא־ע־־טעט אי־נע־ ב־־א עטיוא אלש
ק דאש טהאטזאבע, דיא דעך !טען  הער. דיא עב

 בעד־יטענדם. ד־א יא ם־טגל־עדע־, שארראנענדסטק
 ב־יא שא־טי־א ל־בע־אלען דע־ ־ ע ר ה ־ ש טען
ק  ער. ניעדערלאנע א־ינע וואהלען נעגענווע־ט־נען ד

 א ם ־ ט שאן העררן ארך יועהל טאג דאש ליטטען,
 איבע־ נאבדענדק ערנסטען צום שעראנלאסשונג

 שטיטטונג ד־א א־בער אונד אינגאין אין לאנע ד־א
 דורש. רער !וואהרליך !נעבען בעשאלקערונג דער

 פרע. ־, ל א ש ז ־ ו ו ג־פטאיי העדרן דעש שאלל
 | א־־נ- דען טאבט קלובש, ליבע־אלען דעש זידענטע;

 גאנצען דער ניעדערלאגע מאדאל־שע; א־ינע־ דרוק
 נאבטרענל־ך ש־עלל־־בט ווענן פא־טייא! ל־בע־אלען

 ט־באר וויזשאלי, גושטאוו טא־־־ן, פו־ל הע־רען ד־א
 וואהל-בע- א־־נען דאך דענן פאלק טאקם ר,אראלי,

 ניבט דאך מאן דא־ף זא זאללטק, ש־נדען צ־רק
 אהרשיינע״ ״ערהאלטענע א־־נע ראש שערגעשסען,

!קאנן ווערדק וועגגעוו־שט ניבט
 ער- צו דייבשטאג קיץ דעם אלל נאך א־זט עש
ער רוהע איננעשטא־טע־ טיט דע־ ווא־טק,  דנ

 הינגעבק וו־רד דך א־בייט געזעטצנעבערישען
 פא־. אפפאזיציאנעללען שערשיעדענען דיא קאננק.

 אונטאג. אונד מאנליבען ■עדע־ בי־א ווערדען טייען
 שטורם רעניערונג דיא גענען נעלענענהייט ל־בען

 איהרער. אנטי.םעטיטענ.דעפוט־רטען דיא לו־פען.
 בע. פערהעלטניסטאשיג א־ה־ע או־ף ווערדען, דיטם

 שעראנ. •עדעד בייא נעשטיטצט, אנצאהד די־טענדע
יודען נענע; ;ישט.פש־ילעז איה,־ע שע־זובען, לאששונג

 שאאר דיא זאלאנגע אבצושיעשען. יודענטהום אונד
 י י ל ק שערשווינדענד נאך אנטי.םעטיטען דער

 דענ. שארטייא ליבעראלע טאבטינע דיא האט וואר,
 אונד א־שטויצי׳ם דיא אום נעטהאן, בלוט-וועניג נאך

 דיא איזט נון בריננק. צו שוויינען צום אנאד־׳ם
 ע ט כ א ו ו ש ע ג דיא האלטונג וועלבע :פדאנע

 ק. ר ע ט ש ר ע ש דאס גענען שארט״א ליבעראלע
 בעאב. אנטי-סעמיטק רובלאזען דער לאגער ע ט

 צו שוט׳ן אין ווירקזאם יודען דיא אום והרד. אבטען
- נעהמען!

 אים לאנע דיא האלטק אונזערערד־טם וויר
 אוג. ע. ט ס נ ר ע זעהר איינע שיר אללנעט־ינק

 זאללטען גלויבענס-גענאםשען א־ינשלוסרייכק זערע
 זאנדערן; בעהאלטען׳ שאשע א־ם ניבט האנד ד־א

 וועלכע בעראטהק, שטעללונג דיא איבער ריישליך
 ליידער ד־עזער, א־נמיטטען אוננארנם יודענהייט דיא

 בייא, זאלל. אי־נהאלטען שטדאטונג נינסטינען וועניג
 צוזאממענווירקען■ צוועק.ענטשפרעבענדען איינינעם

 שטעהט ענדליך דענן שווינדען, נעשאה־ ד־א וו־רד
 דיטע-דאם. צור רעבט בעוואד״־טעם איין ■א אונם

! עוויגע ט כ ע ר נ ע ש נ ע ט
ע וויר  אבגעשלאם- ציילק האטטקעבקאבינ

 א־ינטראשען, טעלענראמטע נייעשטען דיא אלם שען,
ק וועלבע  דען אין רעניערוננש-שארטייא דער דעג ד

 ״!-טען אם םעלדען,-א־ן-ו,־עלבען בעצירקען טייסטק
ק7 אונד ט  וואור. שאללצאנק דיאוואהלק דיעזעש !.
 דער אנצאהל דיא ארך אבער האט ל־ידער דען.

 ערהאל- צו-וואבם איינען נייערדיננש אנטי.סעםיטען
 ווער. ערהאלט, לעבען אם גאטט אונם ווענן טען.
 נעבשטען,־ייבם. דעם שערהאנדלונגען דיא וויר דע;

 שער. או־שמערקזאמקייט דאששעלטער טיט טאנעם
 פאן לעזערן נעשאטצטק אונזערען אום פאלנען,

 דאם אויך דיא דעבאטטע, רייבשטאנליבען יעדער
 קלארען בעריהרט, יודענטהומש דעם אינטערעסשע

 ערשטאטטען. צו בעריכט ערשאששענדען אונד
 שער. יעדען זעהר זא מאן זובט הייטע !וואהרל־ך

 יודענטהום אונד יודען טיט האנדלוננס-נענענשטאנד
 אונ- אין יודע קיץ דאם בריננען, צו שערב־נדונג אין

 ם ע ט ו נ איין זאללטע, אונטערלאשסען עש נא־ן
 א־ם פארנענגע דיא א־בער אום האלטק, צו בלאטט

 זיך בעריהרען, ן ה י א או־ך דיא פארלאטענטע,
 ט י י ה ר א ל ק אונד ט ב י ל ראש מאגליכסט

!שערשאששק צו

נייאיגקייטק. ערשיעדע:ע8
ם * ע ג י ר ע ה ז י ב  . נ ע ל ה א צ (

ם י נ ט ל ע ה ר ע ר ט ע ) ד . ן ע י י ט ר א  ש
 בלאטטעם, שארל־ענענדען דעס שלוששע צום ביז

 רעזול- דאם וואורדע מ־טטאגם, אוהר •2 מיטטוואך,
 - בעקאננט. בעצירקק 375 אין וואהלק דער טאט

 ליבע־ ד־א או־ף בעצירקע 211 ענטפאללען היעפאן
 אששאזי. נעמעשינטע ד־א או־ף פארט־־א, ראלע'

 7 אונאבהענג־נקייטש-שארטייא, דיא אויף ;׳5 ע־אן,
 דע. שטעהענדע שארט־יע; דער אויפערהאלב ארף

 אויה 17 אונד נאציאנאלען דיא אויף 13 שוטירטע,
 שטיב־ זינד וואהל-בעצירקען 4 אין אנט־-שעם־טען.

 ׳•'- דער ע־שא־דערל־ך-ד־אמאיא־יטעט וואהלק
 אנדערען״אללק גענענא־בער פא־ט־־א, בעראלען
 צור בעטראנט צוזאטטעננענאממען, פא־ט״ען

 וואהלע דיא שינדק הייטע - שטיממען. 51 שטונדע
׳אין שטאטט. בעצירקען 2,

 וויילטע ה) ט ע ב א ז י ל ע ן י ג י נ א נק *
קאלט-וואסשער דער וואבקאין זעבם בעקאננטליך



 דייטשק איש דך מאן ב־־־בט דארום שטאטטדאפט,
 גע- אבער וורד (וואט ד קיטמערן צו ניבט ר״בע

 עשטעדרייך נאך עהע.פאאר דיעזעם ווענן שעהען,
 ד־א גענען דיא עהע, דיעזע ווירד קאממט. וואהנען

 נ־לט־נ אלט פערשטאשט, געזעטצע עטטעררייכישען
 וואהל זאללטען דא־יבער ווערדען? בעטראכטעט

 איבע־א־ינדאמ- א־ץ שטאאטען פערשיעדענען דיא
 איש עהע.שליעםוננען דיא דא דאש טרעפפען, מען

 היע. זאנשט דא אנערקעננען, שטאאטע פרעמדען
 ענט. פאטיליענ״פערוויררונגען טררריגע גא־ דורך

0 שטעהען

עסטערדיכ-אונגאק. אין יודען דיא
יטזעטצונג.) (פ̂ו

 זעהר איינען בילדעט ״תלמוד־ דער געווים,
 דאש עש, קאט דעסהאלב !גיישטעש-שאטץ ר־יכען

 נ־אשא־. ד־עזעש געגען גע־אדע יודענ.םי־נדע א -
 ר־בטע. פערניכטונגש-קאמפף איהרען ווערק ט־גע
 אנגע. פפעפפע־קא־ן פאן דאם־ניקאנע־, ד־א טעל.

 א־הרעש מ־ט ודעדערהאלט זיך ריכטעטען א־־פערט,
 א־הנען ער דאש !1.מאקסיסיליאן קא־זער א; אנזובען

 פארהאנדענען אללע עדטדדלע, פאללטאבט דיא
 צו היילעדן יידישען דען אין תלמוד.עקשעטפלא־ע

 צו ״ע־-£לאממען8 דען זעלבע אוש קאנפישצירען,
איבערליעפערן.
 זי־־בע לאנגע ו־אללטע טאנארך דער פרייליך,

 ב־ע. ניבט געוואלט-טדאט זאלבען א״נער צו האגד
 שוועם- צור דך ׳:א־פטע פפעפפערקארן דאך טעז.
 ו. ק נאננע פאנאטישען דער קאיזערס׳ דעם טעד

 ווערבע פערשאפפען, צ• צוטר־טט ע, ד נ ו ג י נ
 פערברעבען מאגבעש זא מ־ט יוגענד א־הרער אי;

 דעש :אך האטטע. בעלאשטעט געוויסשע; איתר
 אלברעבט הע־צאנש דעש מאננעש, א־דיעש טאדע

 גינג ערפאלגטע, 1504 ■אהרע איש דער באיערן, פאן
 צוריקגע- טיעפער אי; איש קלאשטער, איין אין ץ־א
 אבצוב־שען. •וגענד-דנדען איד,רע ט נענה״ צא

 דיא די־ך דאש איין, דיעזער רעדעטע פפעפפערקא-ן
 כריש- דעש ן ״ר: אללע תלמיד דעש פערניבטוג:
 דאס געורש ודאש דוירדען, אנשליעסען דך טענטהומע

כריטטליכע דיא אוש פערד־ענבט דאכסטע

 אוש ווירקליך זיך צ־־טען אללער יודענ-פיינדע ד־א
 ארך עש וואר זא ק־מטע־טען, ־על־ג־אן יידישע דיא

 זאנדערן ״תלמוד', דען איש ניבט ט״פלינג דיעזעט
 ד־א אפיט זא מהון. צו ד ל ע ג "דישע דאש אוט

 יודען דיא פאלקס-מאששען דיא אדע־ העררשער
 א״ן זאנלייך וואורדע דא וואללטען, או־שפל־נדע־ן

 רעל־ג־אן ״דישע ד־א געגען פעלדצוג ש״נבא־ע־
 יע- מאן שטרעבטע ווירקליכקייט אין ע־אפפנעט,

 נאך זאנדערן רעליגיאן, יידישען דער נאך ניבט דאך
 יודען אונגליקליכען דיא דא בארזען, יידישען דען

 הערצינעבען, ניט אונד האב ווארען, בערייט איממע־
 אונאנגע- גאטטעש.לעה־ע הייליגע ד־א נור אום

 ד־־פען. צו איבען אונד לעהרען ווי־טער טאשטעט
 יודען דער טוגענד לאבענסווערטהע געווים דיעזע

 יאתר- זי־ט קרי־זען כריסטליבען אין מאן וואושטע
 דך דאבטע זא גאני-ן - או־שצוניטצען. הונדערטען

 קאי- א־־נע ביאש וו^ללטע ער פפעפפערקארן. ארך
 יידישען דעש פע־ניבטינג צור פאללמאכט זערל־בע

 היעדו־ך איש - דאבע; הענדען אין שר־פטטהומם
 ע־- צו געלדעש שיממען ג־אשע יודען דע; דע; פאן

פרעשסען.
 פ־אנקפו־ט נאך נו; איילטע פפעפפערק^דן

 אינד תלמוד-נעלעהרטע עשיפיעלע ווא מאץ, אש
 איגד תלמיד-עקשעטפלארע צאהלרייבע ארך דאהער

 די- נינג ע־ נאב. שריפטען ראבב־נ־שע זאנשטינע
דיעזע דאמ״ט בעהארדע,

 הע־פא־־אגענדען פ־עלען מ־ט שטאנד ט־נטע,
 לעב. אין צייט דאמאליגען דער נעלעהרטען ייד־שע;

 זאנאר זובטע ער יא, בריעפ-וועכשעל. האפטעם
 פער. צו דאדורך קעננטנישסע העברעאישען דינע

 גע. דעש פארטראנע ד־א ער דאם פאללקאממנען,
 א־בער שפירני עבדי׳ ר׳ א־צטעש יירישען לעהרטען

 בא. אונד ראם אין ורששענשאפטען, יידישען ד־א
 נעלעהרטען דעם מיט ארך בעזוכטע. ה־יפינ לאננא

ת יעקב ר׳ ראבב־נער ו י ל ג ר  נירנבערג אין מ
 וועלבעם פאן קאדרעשפאנדענין, אין רי־בלין שטאנד

 דער אין אונטערריכט פרובטבא־ען א־ינען ער
 דעם ריעטה דערזעלבע דאך האפפטע. ״קבלה״

 דער טיט דך נאכדריקל־בשטע, אויפם ;־ ל כ י י ר
 נא. ד־עזעלבע דא בעפאשסען, צו ניבט ,קבלה״

 ניבט-־ידישע פיר מענטל־ך
. האבע ציועק . .

פ!ןלנט.) ׳טזעטצונג <*>>־

ק״נען גא־ געלעהרטע

רעקט
איהם

שטעדט׳
קאיזע־ל־בע רעד ה־ונגב״א

׳■׳ יין׳
 גע- בעשטען אש ווע־ע טהאט זאלבע א״נע :ווערע

 פער. גאטט פאן יוגענה-ז־נדען אללע פיר איש אייגנעט,
ערהאלטען. צו צייהונג

פ־ינצעסש־נ. דיעזע־ פע־מיטטעלונג דורך
 פפעפפער. פערשמיטצטען דעם עם געלאנג נאננע
 קאי. פאש פאללמאכט איינע וררקל־ך עגדל־ך ק*רן

 ־אה־ן וועלנע ערהאלטען, צו 1.מאקש־מיל־אן זע־
גאנצען איש ש־־פטען יידישען אללע דאש לוימעטע,
יענע. אונד דיען, אונטערזוכען צו ,דייטשק
 פע־. ב־ישטעגטהום דאש געגע; ר־א א־־געגד ־ועלבע

א־בע־געבען. צו פ״ע־פלאטמען דען שטאשען,
גלרבען, צו א־ררטהום, איין א־נדעם ווערע עם י
 טיט פפעפפערקאדן באזורלליגען דעם עם דאש

ו זא ״א־. ע־גשט ״תלמיד־ דעש פערניכטוגג

 ל־עש מאגישטראט הע־ לי־שטע. הילפע פאללמאבט
 פערזאטטעלן סינאגאגע הע־ אין י־הע; דיא וררקליך

 קאיזע־ש־ העש נאמען ״איש ז־א פארדע־טע אונה
 הע־א־ט־גע אינה תלםוד.עקשעםפלא־ע א־יף,איהרע

ארסצול־עפערן. ש־יפטען
 גע־״ש היא דאש עש, בל־־בט מערקווירד־ג

 פראנק- אין בעפאלקערוננ יודענ״פריינדליכע ניבט
 גע- אוגערווא־טעטען היעזעש וועגען מאץ אם פורט

 וואר. עמפא־ט א־־שערשטע א״פש וואלט-אקטעש
 ארפגעטונטערט, מייניגג אפפענטליבען הער פאן

 מאקשמיל- קאיזער א; יודע; היא נון דך ווענדעטען
 פפעפפע־קא־ן דעש היא איבער דא דעם ,1 ליאן

 פא־שטעלל־נגען ע־נשטע פאללמאבט ע־טה״לטע
טק: מאבטען. אג איז  פפעפ. יא א־זט ״ע־שטענס ד
 דע־ מענש, א־ני״שסענדע־ גאנין א״; פע־קארן
 הע; בעדטצט, פעהינקייטען היא ניבט די־באיים

 פ־׳. צ• שר־פטען ״הישע זאנשטיגע אדער תלמוד
 האש יודען היא •א בעזאשען אבער צ־ו״טענש פען!

 א״נע רעל־גיאנש-א־בינג. פ־י־ען העד פריווילעג־אום
 רעליניאנש. א־ה־ער פערניבטונג גאר אדער פ־יפינג

 פערלעטצונג א־גע איינע אבער ווערע שר־פטען
פריווילעג־אוטש.״ דיעזעם

 הע; נון ע־נאננטע !מאקשמילל־אן קאיזע־
 ■אהאננעש געלעהרטען ב־־שטליבען בעריהטטען

 בע- זעה־ העברעא־שען איש דע־ ן, י ל ב י ־ ר
יידישע דאש איבער ־׳בטע־ צום ויא־, ■ואנדע־ט

נ. נ ו ז א ל ר ע פ
ע. ז א נ-ל ע ב ר ע ס ר ע ד

 עיפוןלנטען בעלגיאד אין ד־עזעס 15. אש דעל :״א
 נע. וואו־דען םרעמ־ענ.אנלעהענם שערבישען דעס ציעהונג
 53511 ס׳ נעוו־ננען עש .53 9 41193 ,14)3 בעריען דיא צ^נען

 פ־אנקש 11 נומי 45:13 ש׳ — 100,׳,00 פ־אנקש 30 נוסמעל
 ;•־, 469:1 שי — 4׳ 00 פלאנקש 30 נוש׳ 5369 ש׳ — 10,000

.1000 פ־אנקש 31 נוי!׳ 5369 ש׳ — 1000 פ־אנקש 33

ט ש ע ג ב י ר ע ב ס ט פ ע
 וו!):ע דעי נענינן צ• וואר ווייצענ״נעשעפט דאש

 קויפלושט נוטע א־זט אבער וואטע דע־ שלוש נענען דאטט
̂דודך אייננעט־עטען,  איש דו־ששניטטל־ך דך פ־״זע ד־א ווז

 סעטער. 75׳, י י י וואו־דען אושנעזעטצט ע־האהטען. קר׳ 5
— צענטנער.
דייק. פדייזען שוואנקענדען א־טטעי ב־יא ן• ־ א ק

 וואו־דע אונה קל׳ איינינע אוש שליעשליך זעלבע דך שען
נולד. 9.20 7.90 קוואליטעט נאך יע נעצאהלט

 פוטטע־.וואא־ע צונעפיה־ט. וועג־נ זעה־ ע, ט ש ־ ע נ
נולד. 9.50—8,75 מאלצ_וואא־ע — נולד. 6.50—8.40

 בעצארלטע פאן נינשט־נ. זעה־ בליעש ־ ע פ א ה
נולד, 8.20—7,90

נולד. 6.56— 6.60 קויפלושט נוטעד בייא •ן. ו י ו ק ו ק
* צ י י ־ש.וו ה א י ה י ד פ נולד. 10.31- 10,3ען
נולד. 9.88-9.82 ן ע צ ״ ו ס.ו ס נ ד ע ד,
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לבעם איין פערדיענק! צו געלד אום אבער !  ז̂ז
!אנערקעננונג געווים פערדיענט שטרעבק

י צ נ ע ו ו ב ו ם . ל ו ש ) ר *ן1• ע ד  
 דיעזע ע.) ד ג י י מ ע ם.ג ו ט ל 1 ק ר ע ט ם ע ם

 ער. איהר דער גונסטען צו ביזהער ערהיעלט
 אונד שולק יידיש-ר^נפעשש־^נעללק האלטענען
 לעהרער - רעל־דאנש יידישען דעד בעזאלרונג

 ־אהרעס-סובוועג. איינע ם־מולטאנ-שולען דען אן
 דער או־ם גולדען <>00 פ!$ן האד,ע דער אץ צ־אן

 סובווענציאן ד*עזע קאססא. הדפטשטעדטישק
 בערייטס קולטוס-געמיינדע יידישק דער וואורדע

אבק מיטטלערודיל^ ב^ודלל״גט. 'אהרק 10 א־6  ה
 קולטוס-געמיינדע דער ארשגאבען ד-א •עדאך דך
 פערדריי. טיגדעשטענם אונטערריכטש-צוועקען צו

 טא. א־־ניגק פ>ך אויך דענן זיא וועסהאלב פאבט,
 דיע. ערהאהוגג ענטשפרעכענדע א״נע אום גאטען

 הדשטשטעדט־שע דיא אנזוכטע. שובווענציאן זער
 גוטאבטען איהר :אב כטש.קאטט־שש־א;—א־:טע
 ־עהרליך אויף שובווענציאן דיעזע דאש אב, דאה־ן

 !.טען6 אם - טא;ע. ווערדען ערהאהט גולדען 8! 0 <
 הויפט. דער פאר געגענשטאנד ד־עזער קאם דיעזעם

 פערהאנד- צור פינאנצ-קאמטיששיאן שטעדטישען
 ער. קאמם־ששאן דיעזער מ־טנליעדער אללע לונג.

 בע. פאללקאמטק אלם ערהאהונג ד־עזע אבטעטע;
 וויצע-בירגערט־ים- זיננעארך וועלבעם אין רעבטיגט,

 אבער.בובהאלטער יא, או־םשפראך. דך דאדא טע־
 דיעזע אב וויששען, זיינערזייטש וואללטע לאטפל

 מ־טנל־עד איץ נור 1 ווירד זיין אויסרייכענד ערראהונג
 שפ-אך ער,66עגגענד,א הערר קאטט־שש־אן, דער
 1 נאהם דא אדם. ערהאהונג אנגעזובטע דיא געגען דך

 א־־נפלוסרי־בע אונד פערדיענסטפאללע דער ־עדאך
 הערר הו־פטשטאדט, דער רעשרעזענטאנט י־דשע

 מעהרערער ט־טגל-עד צונל־יך דער שטע־ן, אדאלף
 א:. אונטער דער ווא־ט, דאש א־זט, קאטט־םם־אנען

 או:. א־זט .עם : הערשארהאב פאלגענדעש דע־ם
 אבטעל דעבען דאם טהאטזאבע, בעשטר־־טבארע

 בעזו. שולק יידישען ד־א וועלבע צאגל־נגע, אללע־
 בע- שול-געלדע אם6 ז־א דאם דנה א־ם זא בען

 יידישע דיא וואר פעדנער ׳. טישסען ווערדק פר־־ט
 גע. נעזעטצעם, דעם זיננע א־ם קולטוס-געטיינדע,

 אן דעל־:יא:ם.לעה־ע־ דער צאהל ד־א נאטהינט,
 ענדל־ך שערדאפפעלן. צו סיטולטאנ-שולען דען

 סעדי. אן קולטוס-נעמיינדע ייד־שע ד־א האט אבער
 ארטע, ם־טטעל.לאזע א; דא אלל־ין,דיא קאמענטען

 פעראברי־בען קאנפעשש־אן, דער אונטערש־עד אהנע
!אויסצוצאהלען יעהדלץ נולדען 21,0:0 אן לאשש,

 וואהרהייטם־גע. ד־עזער זיננע א־ם או׳ז׳וו.״ •ידוו׳ א
 געדננונגס-טיכטיגען דעם אדשפיה־וננק ט־י־ען
 קול. ייד־שען פעסטער דער וואורדע שטע־ן העררן

דער אין •אה־עש-פובווענציא; ד־א טוס.געם״נדע

 פ־נאנצ-קאם־ דער זייטענם גולדען 8000 פאן האהע
1 בעווילליגט איינשטיטט־נ טיסשיאן

קראוואללע. אנטי-סעמיטישע בודאפעסטער
— ע-האנדלוננס.טאנ.6 עלסטעד —

 דיעזעס(טאנטאסגעלאנגטקפאר .טען1י׳ אם
 בעטרי- יענע געריכטש.האפע בודא.שעםטער דעם

 פאם וועלבע פערהאנדלונג, צור פא־גענגע בענדען
ק7 ט  אין יאה־עם פא־ינק א־־נוסט .טען13 ביז .

 הויפט-פלאטץ דערען א־נד פא־ם־עלען בודאפעסט
וואר. קערעםעשער.שטראםע דיא

ק7 אם ט  שארף יאזעף נעטליך קאם אדגוסט -
 אונד אן בודאפעשט אץ טא־יץ זאהנע ז־ינעם ט־ט

 אויף שוואך ווייסען ״צום גאשט-האפע איש שט־עג
אב. ד־א אויף אב. קערעפעשער-שטראסע דער  נ

 זאטטעלטע, געסטע דיעזער אנקונפט פאןדער ריכט
 דעם. אבענד אם ;אן נייג־עריגער אנצאהל איינע זיך

 בערייטש אנזאטמלונג דיא נאהם טאנעם זעלבען
 פא. דער אן. כא־אקטער יען בעדראהליכער א־־נען

 ווא־ף, אונד יודען ד־א שטעה.ליעדעראו־ף זאנג בעל
 הויפט. דען א־שטויצי, אויף האך.רופען אונטער
 פענםטער.ש־יבען ד־א אנטי-סעט־טען, דער פיהרער

 אם - איין. גאשט.האשעם ערוועהנטען אבען דעם
 ק־אוואללע ד־א דך וויעדערהאלטען טאגע נעבסטען

 טויבטען טענגע דער אץ ;מאשע א־גערעם ודיט אין
 ט־ט דיא אויף, א־נדדוידוען צערלוטפטע פלאטצל־ך

 בעוואפפנעט שטאננק א־נד ברעכ.א־יזק ביילק,
 שטעה-ליעדער זיינע פאבעל דער וועהרענד ווארען.

 צערטריט. פענסטער-שייבק ד־א אונד אבזאנג
 דיא דא־אן, גדנער דיעזע דך מאבטען מערטע,

 אונד ערברעכען. צו קויפלייטע י־דישק דער לאדען
 דאש דארויף באלד מאן הארטע טהאט דער אין

 אונד לאדענ.פענםטער הערויסגעריסםענער קיאבען
 זץ טאבטע זאדאנן טה־רק. געשם־ענגטען דער
 ערברא. דער א־ננערע א־נש דא־אן. געדנדעל דאש

 פארט. אללעס אונד א־ינצודריננק געוואלבע בענען
 נעבשטען אם צעדטד־טטערן. צו אדער צוטראנען

א געטאבט, פערזוך דער נ״ערל־ך וואורדע טאגע  ד
 פאליצ״א ד־א האטטע דאך ערברעכען, צו לאדען

 געט־אפ. פארקעהרונגען הין ר־כטונג דיעזער גאך
 בל־עב. פערזוכע ביים דיעסמאל עם דאהער פען,

 דען אץ צוזאטטענראטטונגען ד־א קאננטען ליידעד
 ניבט קערעפעשער-שטראסע דער נעבענ.נאםםען

 בלינדע מאנבער זא אונד ווע־דען, פערהינדערט
 אוישא״נאנ. פאבעל דעד עהע פאללען, מוסטע שום

 וואהל פאנדען אבענדען נעבסטען דען אן דערנינג.-
 וואר דאך שטאטט, צוזאממענראטטוננען נאך אוץ

 צור איבעראלל ר ע ט י ל י מ בער״טם דיעסמאל
 בע. דער טיט פעראיינע א־ם וועלבעם שטעללע,
נאששען נעפאהרדעטעז ד־א פאל־צ־יא ריטטענען

 דען פאן דע־ אנבעט־אבט אץ ווערדען נעווירד־נט
 בע. א־יפער ט־ט וואבען פ־עלען זייט אנטי-שעמיטען

 דורך וועהלער, דער בעאדבייטונג טריעבענען
 פ־עלע אויפנערענט, פאלקם.טעננען דיא דועלכע

 דאש דורך האגדווערקער אונד וועד,לער בי־ערליכע
 ראסענ. אונד .קלאששענ. דעם פ־עדינען עווינע

 עווא:- א־ינעם פאןד־טע אינשבעזאנדע־ע האששעם״,
 איינעם אונד פפא־רע־ם נעליש-פאנשלאוויסטישק

 פאנטא- וויהלערם, ש־עשבורגער אנט־.שעט־ט־שען
 אונד ״נלויבענם. דעם וואפפע דיעזער וואו־דען. זירט

 אנשטרעננוג. ריעזיגען זאלך אונד ראשענ.קריעגעש־
 האדט-בעדרעננטע; ד־א מושטען נעגענאיבער נען

 איהיע אלל זאבע ל־בע־אלען דער אנהעננער
 טאגעם דעם עהרע דיא אום אנשפאננען, קרעפטע

 ז־א רעטטען. צו וואהל-בעצירקעם דיעזעם א־נד
 אונד דראהונגען פערליימדונגען, אללען מוסטען

 שט־רנע ד־א מ־טה־נ בעליידינוננען פע־זאנליבען
 אויש. מעהרע־ען פא; דאבייא וואורדען ן־א ביעטק.

 שטאג. ני־שטליבען דעש טיטגל־עדעדן נעקלעדטען
 שטעטם זאבע ל־בעדאלע דיא דעם פאן אינד דעש

 ק־עפטיג פאלפפי יאהאנן נראפען פארדערנדען
 אונד לאנגעם נאך דיעזען, דורך אונטערשטיטצט.

 דע־ האט וואהד.זיענ עררייבטק קאמפפע ד,•ישעם
 דא- אונד — בעצידק ד־עזעם אץ אנטי-שעטיטישטום

 ער־ שלאג וואובט־נען איינען - הינוים ריבער
- !ליטטען
ר * ע ד ל ( ל א פ ב ר ו  ר ע י י ו ו צ ד

 -טען18 אש ר.) ע נ נ א מ ר ע ד נ ע ט י י ד ע ב
 מ־טנל־ע. בעד־־טענדע צוו־יא וויעדער האבק ד־עזעש

 ניעדערלאגען פא־לאמענטש אינגאר־שען דעם דער
 דער נעטליך פיעל ש א ל א ק אץ ערליטטק.

 ע. ק יאהאנן רייכשטאנעם, דעש וו־צע.םרעדדענט
, י נ ע  אם ־ פ ל ע ה א־נ־אטין וועה־ענד דורך, מ

 אץ :ע־ל־טט דאפפעל-ניעדע־לאנע איינע ׳!.טען5
1 א ־ א ב אין א־נד ב א א ד

ן י י א ) א ע נ י ו א - ץ נ י ר פ •  !)ט צ ר נ.
 פ־לא- דע־ דר׳ נונטעה־ א־זט רודאלף ר־אנפ־ינ*ן

 זא. איזט בא־ע־ן אויש קא־ל ם־־נין אלל־ץ זאפי־ע,
 או־נעג- פ־אקטישע־ אונד טעדיצין דעד דד׳ נא־

 פע־. אנגאנצע פאלנענדע זאעבען עש ל ע־ א־צט.
 <*טק פאש פ־נדען ״אוינענ-ק־אגקע :אפפענטל־בען

 ק־אנקענ-א:- נ־י.א־יננעריבטעטען דער אין ׳־לי
 מ־טטעל-לאזע או־פנאהטע. טו־נענזעע צו שטאלט
 פע־פלענונג, אונענטנעלטל־בעד ווענען ז־ך ויזןללק
 א־. אונד א־צטליבען א־ינעם פא־וו־יזונג אונטע־

 גע- דע; אן נעז־בע א־־נעם טיט טיטהם.ציינניםםעס
 באיע־ן, פאן קא־ל העדצא: :ווענדק פעדטינטען

 זעלבסטפערשטענד- א־זט עש - טעדיצץ.׳־ דע־ ד־׳
 טענשעג־ איים נו־ ז־ך ש־־נין עדלע דע־ דאש ל־ך,

ניבט האט, נעווידטעט אדנענהייל-קונדע דעד ליעבע

 געווץ־דען. נעס־טהע אים אננשטל־ך אשט6 נעלעהק, שאלע
 א־־לטע אונד נארטען, דעט אויש ראש נץ הושט•; דבקה

 אונטעי. נלומען דע. העלפטע ד-א דא ראם ,שועלי■
 ייייי׳ עלטע־ל־נע א-נש שע־לאך, )־:ע1ק דעש אויש וועגש

•:טע—אינע גענראכטע דאש מוטטער דע- דא יו־א
 ב״א בל־קט שוטטע- עערטלינק א״נע- אדנע דאש

 א״נעס אוינע דאש אלש ט־עפעי, אונד שע-פעל וו־יטעש
א מענשען. נעוואהנלינען  זיז- מערקטע -דא6קא:ט^־ש. -

 א־דייע דאם צ־שטאודעש, לי־דענדען א־ה־עש ט־>)טי; נל־יך,
̂ן :טע־יטא א־־נצ־נע  ע־נריפפען בעפאנגענה״ט א״נעד ש

א ו>):שש ד־א ווא-,  צ־־נטע. נ••; דך קינדע ה״טעדען דעש נ-
 העניק בי־דע; ט־ט ודעדע-ה^לט -בקד, נ-של טדאטזעשל־ך

ללטע אלש הויטטע, א־ד,-עש נאך  עטוואם ד*)יט שוןן ז־א •ו̂ו
 ש^-האנדע; ניכט נא- ודרקל־נרן־ט אץ דא: אנש־טטעלן,

 אי־ף הענדע נ־ידע איד,ל נ־אף •ונגע דע־ ועשל-ך דאש ווא-.
 יוננען דע- ועעלע דע- אין -עף נעלענט, דויפט דאש

 געדיטה איד- לעיפי)־ )לוצ-ףן1-עוי וואהלע א־ינע לנקר
 ד־א או־ף זיא ביל נעלאננען, לוהע צו- וו־עדע- נ־:ט קוןונטע

 וןפ£ען אללעש דיעזעס שוטט■;-, דע- ב־טטען א־־נד־יננלינען
 גדעפל־כען איש א־ד־ שיט וואס ערצעהלט, טלייהעלצינ אונד

פזףלנענאנגען. נאלט־ען
 פ־ויא זיינע דו-ך שפעטע־ פ־י־זיננעד יצדק ל׳ אלש

 ק־ישעו. ע- וואוידע דא וד-,6ע- אלל־6ון־6 ״קל־־נען דע;
 דען אויף פ־־פטען בי־דען שיט שלוג געדנטע, איש ר^טה
:ענטל־גטוננ איננע-ע- שיט ליעף אוגד ט־יע

 איי; איזט עש נעזאנט! שוןן טויזענדשאל ״א־ךהאב׳ש
 איוט אוונל־ק דאש ;דאבע; צו ק־נד איינצינ איי; נו־ אוונל־ק,

1 איין קינר א״נצינע דאש ווענן די)םםעלטעס, איין יעדוץ

 דדי־שינ. איין ענדליך אבע- איוש אוננל־ק דאש ;ן ע : ד ע ש
 א״נע ̂דעל1 קאנן, ן ע נ נ י ז סעדכק ד־עזעש ווענן פאכעס,
 שאן שוש דא בעז־טצט. אי־נענשאשש ם!)־ציגלי:ע אנדעלע

 עם דאשיט האלטען, א־יננעשפע-לם ריין קינד ל^לנעם איין
 נעריהלוננ א־ן נ־:ט נאל וועלט באזען נאזען, דעל שיט

ששע ̂שע אי־נע נעוו־ם איזש עש ;ןטם1שיין; !̂ל  ״שצוה״, נ-ו
 אונד נלומען דופטענדע; אללערלייא שיט לו־ב״ה־טטע ד־א

 קליינע סיינע איך >ןר8בע ̂ך1ד שם־קען. צו צוו־־נען נלינען
 ז!$לל. ש־קען בלוש,ק אום נאלטען פדעמדען א־ינען אי; דבקה

 או־שששי. ד־א או־ף בע- ל־ע טדלענשאל א־ך וו־-דע דא טע,
 דאם א־־נעם ווענן !האבק פעלצ־:טעט .סונה•דע- קונג
 נוןטט ליעבע דעד אויך א־־נעם שום דא א־לט, ק-אנק וו־־ב

 נענע א־לט! *ןידוינו א־ן נאנץ אללעש נ־:ט ווענן פע־צ־־הען,
 מיינעם ש־ט ניאפען יוננען דעם בענעננדנג ד־א דאש !נלןטט
 לו־נען לענענש נאנצען ש־־נעם ע ה ו ר ד־א נ־:ט ק־נדע
̂לל ל

 א־־נעם א־ן וו^דטע ד־עלע לאושע פ־״ל־ננע־ ־צהק ״ד׳
 ל־־נע לעי,ל וויא קוןננטע, לעיען עש •עדעל דאש שלןוע,
 בע. •ערצוו־־ולוננ אונד אונשט #ו-נט, );1ם לעעלע נאנצע

 ל־ינעם א־ן שטודם דעד ל־ך לענטע א־נדעם וואד. העלרשט
 וו?:־;; ■ונד ■אנע אלם וו־עדע־, נאך אונד נאך נעי־טדע

 וו־־טעלע א־־נע נלאף דעי דאש ןהנע וואדען, *ע־נאננען
 ד׳ לעכעלטע ןפט טע. העט פע-זוכט -בקד, א; אננעהע-וננ

 קל־ינש־טה־נ. ליינע א־בעל לעלבסט ל^נאל פלי־ל־ננעל יצדק
̂ך •א וואד דבקה ק־־ט.  מעד. .יעד-־נעס13 קו־ם א־־ן נוי ד*
 ווירדע אלם פעלדאנט, נאנצע דע- דאהעל ש־ען עש !בען
 הא. אבל־נטען וועלבע איונענד ק־נדע דעם שיט נלאף דעד
א־בעלטד־עבען. הא:שט בען,

;שענש עדלע־ א־־ן נ״אל דעל ווא־ טהאט דעל אין
 צו. ז־־נע לדרך עטווא אלם פע־נעל, נ־בטם אידם לאנ עם

ם שטא־ען, צו פאש־ל־ע א־ינעל יודע ד־א דדיננל־בק־־ט  בל̂ו
 אם א־הם לאנ ק־נדעם הון£שנ־נ:שפיןללען דעש נעש־ק דאש

̂לך א־־ן ווענן ל־נדע, אלם עם ע״אנסעטע על דעדצען.  זז
 נעהא־־נעש אן שאננעל או־ם טאלענט או־סנעשפל^בענעס

 קלענל־ך עלצ־עהונג ענטשפרענענדעל אונד אונטערל־כטע
 פעשטע־ א־הש ב־־א ווא־ עם ז^ללטע. נעהען ניונדע צו

 צו ר־־בטהוסש גל^שק ל־־נעם טה־יל אי־נען :נדונדזיסץ
 צו צוקונפט נלענצענדע א־־נע ק־נדע ד־עלעם אום וןפפע־ן,

 וו^בע ?ן6 אננעלענענה־־ט ד־א פע־שוןב ע- ך ד? ליבעלן,
 געלונדה־־טם. דעם ש־ט עש דאש והל,6עד עד דא ווןנע, צו

 שעהל א־ששע- ־ו־א6קא:ט>ן־ש. ־־ד־שען דעל צ־שטאודע
 פ!ןן שאנן אלם אלזא, ע- רולסטע וו־א נעהע. אבוועדסס

 ל^לבקאוששטענ. אונטעי ־רל,6ג; אונל הערץ כא-אקטעל,
 שוטטע- ק-ענקעלנדען דע- נעהע דע־ או־ס ק־נד דאס דען

 ווע-דען בעשל־־נ־נט נו־ טוןד דעלען וו^דולך ר־שען,
- !*ננסע

 א־־ן א־ן ־ו־א8 ל־־דענדע ד־א סיטטלעחוי־לע נון דא
 ואה דא וואל, י־נ־בזינעשלוששע־ט ״ענז־-טש בעיסעיעש

 נעפאש־ א־דם זףן6 דען נעקוןששזן, יו־גענבליק דען נלאף דעד
בל־ננען. צו יה-וננ8אויש צו- נונניעהל פלאן טען

 דא נונמעה-, ע;8נ־א עדלען דעם ע־ש־ען עם יא,
 דו$פ. נעווץ־דען, (יתומה) ווא־לע מוטטעל.ליןוע א־־נע ובץה

 •*6 אונד אנצונעהשען דעלען לץ לי:ט,8פ עלט.ה־יל־נע8
ט-אנען. צו ל^־נע או־שב־לדונג דערען

>ןלנש.)6 ון־טלעטצוננ6(



 אטסטערדאם. אץ טעטצגער די' דעם דדלאנשטאלט
 וואשסער-קור. דיא :בע־ישטעט ודען אויש ווירד נון

 אטשטערדאם אץ טאיעשטעט איד,־ע דך וועלבער
 געקדאגט. ע־פאלג בעשטק שאם וואר אונטעיצאג,

 .־היימאטי. א״נעם צייכען גערינגשטען דיא זעלבשט
 נליקליכע ד־עזע־־ געשוואונדען. דנד ליידענם־ שען

 ערצ. דיא או־ך שעראנלאשטע קור דער שערלויף
ק מא־־ע, הערצאגין  דעם ב־ישטאגד ארצטליכען ד

 צו אנשם־וך אץ אטשטע־דאם א־ן טעטצגער דר׳
 בע- א־ן ערצהערצאג־ן דא דך האט אונד נעהטען,
 ערצהערצאגם ם דע געטאהלם, איהרעם גלייטונג
בעגעבען. אמסטערדאם נאך ראינער,

גו ר • ע ר ע י ן ו י י ש א י ד י ר י דע. ע
 (דע- בעצירקע א־פאשע־ א־ש 0 ר ע ט ר י ט ו ם

 בודא. דער ד־עזעם -טען16 אם וואורדע בענבירגען)
 אולל. אלעקסאנדער דר׳ אדוואקאט יידישע פעשטער

 דעפוט־רטען צ־ם מיאיאר־טעט ג־אשער מ־ט מאנן
 זיע. אלזא ודר האבען שטונדע צור ביז נעוועהלט.

ק  דנד, נייע צווייא דענען פאן דעפיט־רטע, יירישע ב
 ן, נ א ם ל ל ו א דר׳ אונד ז י ו ר ק לודוויג :נעמליך

איינוו^הנער. בודא.םעםטער ב־ידע
ר י ע ד י י ל ר ( ע ד ע י ו א ו י י ר  ד

ד ע ט י מ ע י-ס ט כ א  אש !) ע ט ר י ט ו פ ע נ.
 אגטי-שעמי- דרייא וויעדעד וואורדען דיעזעם !.טען6

 ־אזעף :צווא־ א־נד געוועהלט דעפוטידטען צו טען
 י : א מ י ש א־וואן א־אשהאזא, אץ ש ע ר ע ב

 ם־א- פע־ר־קטע דער אונד אונגאריש-אלטענבורג אץ
 עש״- צורנדזךף. אץ ך י ו ו ט נ ע נ פעששאר

 עדוואגט מאן ווענן בעדרעדליכער, זא אום דיעם איזט
 געגע; א־אשהאזא אין ש ע י־ ע ב יאזעף דאם
 דעפי. יודענ-פר־ינדליכען פערדיענסט-פאללק דען

 פעי- דעי איגד י, ר א י ד אלעקשיאוש טירטען
 גע- זאנא־ צורנדארף אץ ך י ו ו ט נ ע נ ריקטע

 שטע- מ־ניםטע־.ש־עדדענטען געוועזענען דע; גען
 טאיא־יטעט איינער טיט י ו ט ט י ב פאן פאן
 וועניגשטענש - האט. געזיעגט שטיממען *<׳.0 פאן

 אגטי. דיא דאש ווישסען, הע־רק האהק ד־א ווערדען
 שט־לל- ב־זהער מאן איטטריעבע דעדק סעמיטען,
ד י א ארך נונטעדד ליעם, געוועהרען שוו־־גענד

!זינד געוואכשען קאשפע ד־א איבע־ ן ע ג
ן * י י א  ן ע ד ם ע כ ל ע ו ו ב, י י ו ו (

־ ן ע ש ט י י ד י ע ז י א ן ק ע ד ר א ט ר  ע
 :געמעלדעט וו־דד בעדלין איים 0 ע ט ל ל א ו ו

 ד,״ע־. עש א־נטע־ליעש ם ל ע ה ל י ו ו קאיזעד
 אי־זאשע דיא ד־־זען. צו וויעשבאדען נאך קור צוד

 דנד שאן צייט לענגע־ע־ פאר פאלגענדע ;א־זט
 או־פטערקזאם דארייף דשע־ה־יטש-בעהאדרק דיא

 אטע. איים דע־ איינעם טיט דאש ווארדק, געטאבט
 פע־זא; איינע דאמםש.שיפפע קאמטענדען ריקא

בייא קאפפעי פיע־ וועלשע ווערדע, איינטרעשפען

. ן א מ ע י ל ל א פ
מאסקע. דיא אונד גראס־עלטערן מיינע

ן. נ א מ ט ד א ה מ׳ דר. פאן
םוןיטזעטצוננ.) .טע4(

צו. נינט נעמליך וווןללטען עלטערן ליכען6נדא ״זיינע
 דיע. איינעם ערגע דער ;אה;, איינצינער איה־ דאם נענען,

 הע־צענם. זיינע ענ_קרוןנע,6נרא איינער אונד זענ_פערמאנענס
 איינפא. איינעס טזןנטער דיא וועלכע היי־אטע, נעליעבטע

 שוסטערס. דיא דאם וואר, עגדע דאם "א־ שוסטערס כען
 נענעכען, טא־ דען פערצווייפלונג אויס זעלבפט זיך נטע־ טא

 וווןללטע. הייראטען סעד,ד ניע נואף יוננע דער וועהרענד
 נע. ווארען, נעיטטא־בע; מיטטלעיוויילע עלטערן זיינע דא

 דיענערשאפט, קליינען איינער מיט אלליין, בל!ןס ער וואהנטע
, :־אסע דאס ם א ל  רע. פרייהנע יעדע וועלכעם אוים ש
 נעשוואונדק אימסע־ פיר לעבען אללעם וועלכעם איים נוננ,

שיען.* זיין צו
 אץ אלליין צומייפט דער נון. נראף יוננע ״דיעזער

 העדומוואנדעלטע, נלייך, נעשפענסטע איינעם נארטען, זיינעם
 א־ינען דורך געדאנקק טריבען ויינק אויס אפטערם וואורדע

 בענא:. דער אויס דער געוועקט>6יאו נעזאנג וואונדעיבארען
̂הנונג באיטעץ  ה*. גארטען דען אין קאנט^יס יידישען דעס ווז

 איהרען סיט מעלאהען איינענארטיגען דיא נ־בע־טאנטע.
 קלא:. פריידינ-וועהס־טהיגק סארנענלאנהשק ה־נדי־סענדען

ק  אינערוואלטינענדק איינען געמיטה זיין אויף מאנטען נ
 ע־. נלייך ער אלם סעד,ר, זא אם צוואר אונד איינדדוק,
 דיעזע וועלטעם א־זט, ד נ י ק איין עם ראם קאננפע,

הערפארנריננט!״ צו־נער.טאנע

 אונד ענטדאלטענד, שפ־ענג.שטאפפע ש־הרע, דך
 או־סצופיה. אטטענטאט איין ורלהעלם קאיזער או־ף
 האפענ-פלאט- אללען אין א־זט. בעאו־פטראגט רען
 דיא געלויערט. פערזאן דיעזע או־ף וואורדע צען

 יעדאך זיך ע־וו־עזען איבערוואשונגס-טאשרעגעלז
 פארי. דע־ לויפע ענדל־ךא־ם ביז שערגעבליך, אלם
 א־־נ. פ־״ענש-פע־זא; אייגע ברעמען אין וואשע נען

 בעצייבנעטען דע־ בעז־טצע א־ם וועלשע טראף,
 אייזענ. דע־ טיט אונד בעפאגד זיך קאפפער פיער
 פערהאפטעט ז־א ווזן שוד־, עבערפעלד נאך בארן

 טיט פעיזאן דיעזע זאלל פערלויטעט. וויא וואורדע.
 בעאוישטראגט אטטענטאטעם דעש או־שפיהרונג דער

 גע. בעקאגנט פא־הע־ שאן דיעזער דין. געוועזען
 גרייזע דער דאש אי־זאבע, ווא־ אוטשטאגד וועזענע

 קור.געברויכע דיעם־עהרינען דעם פאן מאנאי־ך
 אויש. צור - !געגאמטק אבשטאנד וויעשבאדענש

 א־זט פערברעכענם פלוכ.ווירדיגעןי דעם פיהדונג
 ״פ־ו־ענם. אייגע דעשראלב אורהעבערן דע; פא;

 ערוואר- מאן ודיל ווארדען, אויסע־זעהען פע־זאך
 דך או־ף פערדאכט וועניגער ד־עזעלבע דאש טעטע,

י. טאגן איין אלם וו־רדע׳ לענקען
ר. ע ז י א ק ף • ו א ט א ט נ ע ט ט (א *

 גראץ אויש ף.) ע ז א ־ ץ נ א ד פ ג ־ נ א ק
 דער אץ :טעלעגראפירט דיעזעם ז!.טען פאם ווירד

 אגא־כ־םטענ.פ־אצעם. ה־עזיגען דעם פעדהאנדלונג
 עהעמאלי. איי; :פאלגעגדעש הי־טע דך ע־גאב שעם
 אייש. דא דער פא־געפיה־ט, וואורדע שאלדאט גער

 מיך האט שי-אגי אגטא; געוויששע־ ״איי; :זאגטע
 א־־פגעפא־דערט, קאיזער.ר״זע גראצער דע־ פא־
 אייזעג. דען טא־עשטעט זיינער אגקונפט דער פא־

 אונטערהאהלק, צו דיגאטיט ם־טטעלש באהנ-דאטם
 פע־וו־יגע־טע.׳׳(טא; או־שצופיהרען יעדאך איך וואם

 אץ אגא־ב־שטען דיא עש פ־עך וויא נון׳ ז־עהט
 זיגד איגד !ם־־־בען שיאן איגש בייא אוגד דרטשלאגד

?) בעשמער ען1אנט'-סעמ'נ ד*א עטיוא
י ם ו ר א ו (ו * ע נ א ק ע ש י ד י י ד

 גי־אל. איש עשע־־עש איים ק) י ל ג דר׳ ט א יד ד
 וי־־ד א־זט דורכגעפאללען וואהלבעצירקע טע־
 : בע־יכטעט פאלגענדעם ללאיד .פעסטער דעם
 דע־ קאנד־דאטען דעם צ״ישען וואהלקאטפף דער

 דעם איגד נליק, לעאשאלד םא־ט־־א.ד-׳ ל־בעראלען
 קאלא- אפפאדציאן געטעשיגטען דע־ קאגדידאטע;

 טיט עגד־גטע ג-אלט אי; דעזשעשפי, פאן מאן
 רעדלטאט דיעזעש לעטצטערן. דעש זיעגע דעם

ק דע־ געאהנט, ניעמאגד העטטע  דע־ א־־נצוג ד
 טיט. ו־ארלא־טע פאש פא־טי־ען בי־דער וועהלער

 פאר. ט־ט פא; ר״הען עגדלאזע האטטע. אנגעזעהען
 אללק פאן ב־אשטען שיה־ו־ע־קען געשם־קטען נע;

 וועה־ענד ק, ־ ל נ דד דעש וועהלע־ דיא זייטען
דעזשעש. ט־ט ו־אגען א־־נ־גע דא א־נד ודע נור מאן

 ר נ-א דע־ דאסטע פ־־הע־ דאנאסע זעגם ש!); .אונד
̂ן וואונדע-.קינד דיעזעס נעלענענהייט. דיא  צו אננעדבם ם־

 פע־םל!ןם. דעס ד־סט.טאנ אם לע־נק. צו קעננק אננעזיכט
 נעסליך ווא־ סכות) (ערב לו־נ.היטטענ.פעסםעס סענק
 •סל^ס.נא־ט. ציס ווא', ל־ידענד מוטטער איד,רע דא דבקה,

 נוטע אונד נעלד ,£•־ דעסזעלבק פ!)ן אום גענאננק, נער
̂רטע״  איה־עס ״סונה" דיא אום פע־לאננען, צו נלוסק ווו
 פע־ש־עדענע־ קא־נע אי־נעם סיט אויפצושס־קען. פאטע־ם
ללטע נעלאדען, נלוססק  £••־. נאדטק דען ענען רבקה וו̂ז
 עלענאנט יוננע־, צ־עסל־ך :*?ך איין איה־ אלם לאססען,

 א.נ. אינד וואוכסע שטאטטלינעם ק6 סאנן׳ נעקליידעטער
 ער פערט־אט. וועב דען פלאטצל־ך אייפערן, צ־עהענדעם

 האלב איינען זיבטליך א־הן אדף ראם סעדנק, דאם היעלט
 סאבטע, איינדרוק זר^הלטהוענדען האלב בע£־עםדענדען,

 סיט נ־אה) י־ננע דער נעסל־ך ווא־ (עם עד א־נדעם אן׳
ז א:קנים£טע נעשפיעך פאלנענדע: דעסזעלבען

 א־ם קינד, ל־עבעס ה־ע־׳ ד־א סאבבט •וואס נ־א־ז
 ? דיא הייסט וו־א הא, ביזט ווע־ נא־טען? הע־רשאפטלינק

̂ך ווירפט דוא !נעשווינד מיד זאנע  דע־ דאם וו־סםען, דז
 !״נעהא־ט י, צ ט נ ע ה נ־א£ען רעם ר, • ס נא־טק

 סוטה אבער שפעטע־ ש־בטע־ן, (אנ£אננפ -בקה
 עה־ליך £•־ נו־ היעי האבע איך !נ־אף .העדר :פאפסענד)

 שסיקען, צו לו־ב.ה־טטע אוסאונזערע נעקויפט, בלוסען נעלד
̂ן £עסט יידייטעס אונזער דא  סיינע נעניננט. סא־נעז שז

 פע*. צו נעשאפט דיעזעס אלל־עה־ליך פפלענט סוטטע־
̂ך הנטען,  וועסהאלב לי־דענד, ליידע־ יעטצט ז־א א־זט דז

 יידישען רעם טאנטעי דיא בין איך סופטע. קז^ססק ך י א
הן״ ק נ ־ הייסע אונד נע״״נדע.קאנטא־ס,

 פא־טיט. אוהר <■' האלב אום זאה, וועהלערן שיישען
דר׳ דעם לאגע־ איש וועד,לער 10 0אן וואו־ען טאגם

 קוים לאגער דעזשעפפישע דאם וועהרענד ק, י ל ג
 דעזשעפפי האט דאך אוגד צעהלטע. וועהלער 800
 געזיעגט! שטימטק !79 פ^ן מא־א־יטעט איינער טיט

 נע- צו-וועגע דאדורך וואורדע קונפטשטיק דיעזעם
ק מאן דאש ב־אבט,  ציעהען זא טיליטער-ק^רדאן ד

 דאם דורך גליק דר׳ דעם וועהלער דיא דאש ליעם,
 געהק וואהל-ל^קאלע צום דעזשעפפי׳ם לאגער

 ״אבפאג. רעש ווא־ד ווייזע דיעזע אויף אוגד פושטק,
 שפיעלרוים פרייער וועהלער גליקישק דער געך

 דאך עש וועלבען איהנק, אוגטער יענע געלאששק.
 וואור. געלאנגען, צו וואהל.אורנע ד־א פאר גליקטע,

ק ק ם*ןן ד  אג- גר^טער אץ וואהל.לאקאדע א־ם ד
 שא־טיי.גענ. דעזשעפפישק אגוועזענדען אנצאהל

 ע ש ־ ט ם א ר ד אונד ע ט ם נ א ז דורך געדן
 ט־אטצ- אוגד בעא־ב־יטעט. דעזשעפש־ פיר ם־טטעל

 ק י ל ג דד׳ פיר וועלבע מוטה־גע, זיך פאגדען דעם
 אונגלויב. דער ט־אטץ ;אבגאבק שטיממען א־הרע
אבק פרעשם־אנען ל־כען  דר׳ פיר וועהלעד י 500 ה
געשטימטט. גליק

א י י ד ן ( ע ל ה א ו ד ו נ ו א א ־  ד
ן ע ש י ד י ) י . ר ע ט ס ג ע  ווירד טירנויא אויש פ

 אם וואהל דיא דו־ע־טע ר ע ■ ה :געמעלדעט
 נאשטשטוגדע. צעד,נטע דיא איש ביז דיעזעם -טען13

ק ע ש ש א ט נ א  דער אונד 1008 ע־ה־עלט פ
 וואהל דיא שט־טטק. 402 ש־מאג־ א־וואן אגטי-שעמיט

 ז־ך צ־ישגעטען איגד דך, פא־ א־דנונג-געמעש גיגג
 רוהיגע אייגע דורך דא־פערן דען פאן וועהלער דיא

 שטאדטגע- פא; הו־פען א־־נעם נור אויש. הא^טינג
 א־ז. דע־ געמיינדעהדזע איש ב־־א, עש קאם ז־נדעל

 מעה־ערע הייזערן אייניגען נאך אן איגד ־אעל־טען
 ויאו־דע שאבעל דע־ איינצי-ווע־פען. פעגשטעד

 או־שער צע־שטר־יט. ש־אגדא־מען דו־ך גלי־ך ■עדאך
 איים. מיליטע־ אויך ווא־ דק'שטאדט.ט־אבאנטען

געשטארט. נירגענדם רוהע וואו־דעד־א דאך גע־־קט,
 געמעל- נ־טטע־ שא־־גע־ אין בער־־טש ורד (וויא -

 אגלעשל־ך מאטטע־שדא־ף אי; או־ך עש גאב דעט׳
 ח$רט יודענ.קראוואלל. קל־ינען אי־נען יואהלען דע־
 יודען איינעס םא־צעללאנ.נעשעפט דאש זאגא־ א־זט

 פער. שווע־ ציעטל־ך •ודע איין אוגד צע־שטא־ט
ווארדק!) ויאונדעט

־ ע ד ) ו * ט ם י ט ־ ם ע ש . י ט נ  ם א
ן י  בעריש. דא־ט פאן ודרד עש נ.) נ י ז א ב א
 אוגזער וואורדע בעקאננט, בער־־טש וויא :טעט

 פאן עדטונד הערר אבגעא־דנעטע־, פ־יהע־ע־
 קאנד־דאטען אגטי-שעטישק דען געגק ־, א ל א ם

מאיארי. דיא אייך וואי וויעדע־געוועהלט. טא־טאל,
 מום זא נלענצענדע, קיינע שטיטטק 70 פאן טעט 1
איג־ בעט־אבטעט בעד־יטעגד אלש דעגגאך זיא 1

נא איזט דאס גראף) דע־ (ברוססטע רבקה! !״־בקד,
 וועלנעם ״רענעקקא״, ק־נד נוטעם ליעבער, זאנע יידיש, צי

 ■נקה! סא־נענלענדישע דיין דאם אלם קלינגט, בעפסע־ דאך
?...* אס־ל־ענ.נאסע6 דיין דענן לו־טעט וויא אונרדאנן:

 אונד פרי־ז־ננע־, א־זאק הייסט £אטע־ •סיין :־בקה
 יודענ. דער אין דאך ;רייזיננער6 דבקה איך או־ך הי־סע זזן

 שם־טצ. דעם אונטע־ נו־ צוסי־פט ס־ך סאן קעננט נאסשע
.)ןנעל״■6קאנאר־ענ. קל־ינע נאסען,,דער
קאנאייענ. עבען ווארוס !נא־ ניבט ״ווא־ום :נ־אף

- ?״ £!ןנעל
ו̂ו איך דאס איינרעדען, זיך לייטע דיא ״ווייל דנקהז

!* זןנעל6קאנאריענ. איין וויא זיננע, נוט
א־בע־־אשט, £־"־ינ ניאף דע־ (זאגטע ? ״••:טי:

 אנ. נעזאנג איינען ד,י־£ינ דוא דע־ פ־עלל־יבט, עם הא ביזט
 ד,ע־. נא־טען סיינען אין או־ך לויטע דעססען שטיסססט,

איבע־טאנען?׳־
 ש־נטע־ן ניקטע זזןנדע־ן נ־נטם, אנטויון־טעטע רבקה

 פיר האנד ד־א נ־אפען רעם ק־פטע אונד הויפטע רעם סיט
צוןללטע. נעזאנג איה־עם ע־ הא אנערקעננונג, הא

אונז־בטנא. א־־נעי £>ןן וויא וואי ך ■עידון ף גרון דעד
 ביידען זיינע בעדאבטזאם לענטע ע־ ע־נ־־££ען. סאנט רען

 ווענן זאנטעז אונד קינה׳יס רעם הייפט ראם או־ף הענדע
 ניינט, קעהלע דע־ אין צוינער זוןלנען הא ב־זט, עם דוא
 :. א נ רענעקקא ז הייסען אב נון פוןן דוא זוןללסט וון
 ט־א. זון־נע שוןן יוע־דע הענטצי, נראף איך, ל! ל א נ ־ ט

פעדדיענסם.״• אויך דיעזען:אסען דוא דאם גען,
בעפרעמדענ. ד־עזעם בי־א סעדנען דעם וואורדע עם

ק נראפק, דעס בענעהסק דק ע־סטעג. צום •עטצט עס ד


